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1. TÄVLINGEN 

Sölvesborgs kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för  
nytt torg och havsnära bostadskvarter i Sölvesborgs nya stadsdel Ljungaviken. 
 
1.1 Arrangör 

Arrangör är Sölvesborgs kommun. 
 
1.2 Bakgrund 

Det har funnits planer på att bygga ut Sölvesborg på östra sidan av Sölvesborgs-
viken i närmare 15 år. Under 2007 inbjöds de företag med vilka kommunen har 
ramavtal till en tävling över områdets struktur och planering. Ett av dessa förslag 
blev grunden till den detaljplan som nu ligger för godkännande. Området rymmer 
ca 500 bostäder och kommer byggas ut i tre olika etapper. Detaljplanen medger 
blandad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus.  
 
Den nya stadsdelen kommer bl.a. att förbindas med Sölvesborgs centrum och 
resecentrum via en ca 600 meter lång gång- och cykelbro tvärs över 
Sölvesborgsviken. Kommunen har en arbetsgrupp för översiktlig planering i vilken 
både politiker och tjänstemän ingår. Denna grupp har gett Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att utlysa en arkitekttävling avseende gestaltningen av 
delar av Ljungaviken. 

 
1.3  Syfte med projekttävlingen  

Projekttävlingen har följande syften: 
•  att få fram förslag till utformning av det nya torget med intilliggande   
    bostadskvarter i den nya stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborgs kommun.  
•  att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. 
 
1.4 Antal tävlande 

Fyra stycken lag/företag kommer att väljas ut genom prekvalificering. Enbart  
dessa fyra lag/företag har rätt att inkomma med tävlingsförslag i den kommande 
tävlingen. 
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1.5  Tävlingsuppgiften  

Tävlingsuppgiften är att lämna ett gestaltningsförslag till nya torget med 
omgivande kvarter enligt brun markering, se bild nedan. 
 

 
 
 
Tävlingsförslaget skall redovisa minst fyra ritningar/planscher enligt nedan:  
 
1. Situationsplan över torget och intilliggande kvarter, skala 1:400  
2. Perspektiv från fotopunkt A från bron mot Ljungaviken. 
3. Perspektiv från fotopunkt B – kvartersbild som fångar den stadsmässiga  
    karaktären. 
4. Valfri redovisning. 
 
Utöver dessa redovisningar skall förslaget innehålla en beskrivning om bärande 
idéer och materialval. 
 
 
1.6  Tävlingsarvode och tävlingspriser  

De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts med vardera 125 000 
kronor efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag, dvs i mitten av oktober 
2010. 
 
 

 

A 
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1.7 Uppdrag efter tävlingen 

Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser 
arrangören att, efter tävlingen och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan 
föregående annonsering med den vinnande förslagsställaren om 
arkitektuppdraget. Vinnaren garanteras att få utforma torget och dess närområde, 
dock ej fastigheterna runt torget. Fastigheterna runt torget skall bebyggas med 
flerfamiljshus med hyres- och bostadsrätter samt lokaler för olika typer av 
affärsverksamhet. Ev kommer även ett äldreboende att uppföras. Byggherrar kan   
vara kommunens bostadsbolag och privata bostadsföretag. Dessa kan välja att 
förhandla med vinnande förslagsställare direkt, men inga garantier kan lämnas om 
detta. 
 

1.8  Tävlingsprogrammet 

Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att distribueras till de 
tävlande vid tävlingens start den 16 juni 2010. 
  

1.9 Utvärderingsgrupp 

Utvärderingsgruppen som skall utse de fyra företagen som skall tävla vidare består 
av sex personer och är utsedda av Sölvesborgs kommun internt.  
Roger Zetterqvist kommundirektör 
Thorwald Hasselbring samhällsbyggnadschef 
Karl Sjölin  teknisk chef 
Jörgen Brorsson  bitr teknisk chef 
Kristina Höijer parkansvarige Ark Lar/MSA 
KarlMagnus Adielsson stadsarkitekt Ark Lar/MSA 
 

1.10 Tävlingsjury 

Juryn som skall utvärdera de fyra inkomna tävlingsförslagen består av nio personer 
utsedda av Sölvesborgs kommun i samråd med Sveriges Arkitekter och består av 
följande personer: 
 
Heléne Björklund  kommunalråd (s) tillika ordförande i juryn 
Jeppe Johnsson oppositionsråd (m) 
Thorwald Hasselbring samhällsbyggnadschef 
Kristina Höijer parkansvarige Ark Lar/MSA 
KarlMagnus Adielsson stadsarkitekt Ark Lar/MSA 
Anne-Sophie Rockborn centrumplanerare Ark SAR/MSA 
Jörgen Brorsson  bitr teknisk chef 
Två arkitekter  utsedda av Sveriges Arkitekter 
 
Tävlingssekreterare är Claes Larsson, Sveriges Arkitekter. 
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2. OBJEKTET 

2.1  Objektet  

Torget 
Det nya torget inramat av flerfamiljsbostäder är det första man ser när man 
kommer över den nya gång- och cykelbron över Sölvesborgsviken. Torget ska vara 
hjärtat i Ljungaviken, den självklara mötesplatsen för människor i alla åldrar.  
 
Året runt upplevs torget som ett levande och tryggt torg som är tillgängligt för alla. 
Här kanske finns en kvartersrestaurang och sommartid kan det finnas 
uteserveringar längs fasaderna kring torget. Här kan också finnas ett par butiker 
och under delar av året kanske torghandel. Vid olika tillfällen kan torget spärras av 
för olika typer av arrangemang, t.ex. trubadurafton eller säsongs- och julmarknad. 
 
Sittplatser, belysning och växter ingår som naturliga element på och runt torget.  
Var man än befinner sig på torget känner man närheten med naturen och havet. 
Även om området är helt nytt har gestaltningsidéerna tagit avstamp i det medeltida 
Sölvesborg utan att för den delen bli en pastisch. 
 
Från torget tar man sig enkelt vidare ut i den nya stadsdelen, oavsett om man går 
eller cyklar. I linje med torget ligger en rad flerfamiljshus. Intilliggande kvarter 
rymmer både radhus och marklägenheter samt något lägre flerfamiljshus.   
 
Bebyggelse (obs kvartersnamnen är ej fastställda utan får ses som en illustration) 
Husen runt torget skapar rumslighet och markerar entrén till Ljungaviken. 
Utblickar mot vattnet, naturen och torget tillvaratas. Kvarteren söder om 
torgbebyggelsen består av attraktiva boenden som tar tillvara västerläget samt 
närheten till vattnet.  
Öster om torgbebyggelsen planeras attraktiva boendemiljöer som omsluter det 
centrala parkrummet och utnyttjar de möjligheter till utblickar och närkontakt med 
vatten som möjliggörs.  
 
Det centrala parkrummet   
I Ljungaviken bor människor mitt i naturen och nära havet. Där så är möjligt 
sparas den befintliga, extensivt skötta naturen för att i en gradient övergå i 
parkartad kvartersmark. Mitt i bostadsområdet finns ett centralt parkrum. Här 
ligger Ljungavikens park med fokus på naturliga mötesplatser året runt, trygghet, 
tillgänglighet och plats för aktiviteter och lek av olika slag. Den öppna 
dagvattenhanteringen ger spännande möjligheter som tas om hand på ett säkert 
sätt. Torget och kvarteren runt detta binds samman med övriga bostadskvarter 
inom Ljungaviken, via en ny österifrån kommande matningsväg genom befintlig 
hög furuskog.  
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3. PREKVALIFICERING 

 
3.1  Intresseanmälan  

Intresseanmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2010-05-14. 
Intresseanmälan skall lämnas i ett slutet, neutralt kuvert och märkas:  
”Ljungaviken Sölvesborg- projekttävling, prekvalificering” 
 
Intresseanmälan skall sändas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sölvesborgs kommun  
294 80 Sölvesborg 
 
Besöksadress: Repslagaregatan 1, Sölvesborg. 
 
 
3.2 Skall krav -lista över erforderliga handlingar i intresseanmälan 

Intresseanmälan skall lämnas på svenska med undantag av dokument i form av 
publikationer, tidningsartiklar, juryutslag och likvärdigt som får vara på engelska. 
Observera att intresseanmälan kan komma att förkastas om inte alla uppgifter 
har lämnats. Komplettering godkänns inte.  
 
Intresseanmälan skall innehålla samtliga uppgifter enligt nedan: 
 

1. Förteckning över inlämnat material. 
 
2. Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-post, webbadress. Om flera 

arkitektföretag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter. 
 

3. Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande. Om 
flera arkitektföretag samverkar ska var och en lämna intyg. 

 
4. Intyg att föreskrivna skatter och avgifter har betalts. Använd SKV blankett 

4820 eller motsvarande. Om flera arkitektföretag samverkar ska var och en 
lämna intyg. 

 
5. Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag, innehållande uppgifter om 

ekonomiska nyckeltal och riskklassificering (högst 3 månader gammalt). 
Om flera arkitektföretag samverkar ska var och en lämna intyg. 

 
6. Redovisning av företagets/företagens kvalitets- och miljöledningssystem. 

Företaget /företagen skall ha ett kvalitets- och miljöledningssystem som är 
uppbyggt enligt ISO 9001 och 14001 eller motsvarande.  
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7. Redovisning av projekteringsorganisation för eventuellt fortsatt uppdrag, 
inklusive CV för nyckelpersoner, som kommer att engageras. 
Nyckelpersoners roll i åberopade referensprojekt ska anges. 
Projektorganisationen ska ha erfarenhet och kunskap att genomföra projekt 
i enlighet med svenska normer och krav. 

 
8. Fem referensprojekt som förslagsställaren anser vara relevanta för 

tävlingsuppgiften där minst två av dessa ska vara genomförda. 
Referenspersoner till vart och ett av referensprojekten ska anges med namn, 
adress, telefon, e-mail. Referenspersoner skall vara vidtalade om att 
referenstagning kommer att ske.  

 
 
Lämnat material kan bestå av planer, illustrationer, mindre publikationer eller 
planscher. Ovanstående får inte lämnas på cd-skiva, usb- minne eller liknande 
utan ska lämnas i tryckt form.  
 
Materialet kan dock kompletteras med digitala modeller som får lämnas på cd-
skiva eller usb-minne. Mejl accepteras inte.  
 
 

3.3 Urvalskriterier för deltagare 

Urvalet kommer att göras i två steg. Steg 1 är utvärdering av samtliga skallkrav. 
Om något av skallkraven inte är uppfyllda går företaget/laget inte vidare till 
utvärderingens steg 2. 
 
Steg 1 
• Samtliga skallkrav under pkt 3.2 (1-8) skall vara uppfyllda 
 
Steg 2 
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att 
bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material av: 
• Arkitektonisk förmåga 
• Kompetens 
• Erfarenhet och resurser 
 
 
3.4 Projektspråk 

Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. 
 
 
3.5 Återsändning av inlämnat material 

Material som utgör intresseanmälan kommer inte att returneras. 
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3.6 Tävlingens tidplan 

• Annons – 2010-04-17 
• Sista tidpunkten för inlämning av intresseanmälan – 2010-05-14 
• Meddelande om resultatet av prekvalificeringen – 2010-06-09 
• Utskick av tävlingsprogram – 2010-06-09 
• Startmöte – 2010-06-16 
• Slutdatum för tävlingsfrågor – 2010-08-10 
• Inlämning av tävlingsförslag – 2010-10-06 
• Juryns beslut – prisutdelning – 2010-11-09 
 
 
3.7 Frågor 
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden kan ställas till  
Karl-Magnus Adielsson e:post karlmagnus.adielsson@solvesborg.se eller 
Kristina Höijer e:post kristina.hoijer@solvesborg.se 

mailto:karlmagnus.adielsson@solvesborg.se

